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BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐÊ NGHỊ QUYẾT TOÁN CẤP BÙ LÃI SUẤT DO 
THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 114 /2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

NGÂN HÀNG.....

Phụ lục 01/BC

Tên chi nhánh Dư nợ đầu 
năm

Phát sinh trong năm
Dư nợ cuối 

năm

Số tiền đề nghị 
được cấp bù lãi 
suất trong năm

Số tiền đã tạm 
cấp bù lãi suất 

trong năm

Số đã cấp bù 
lãi suất bị thu 
hồi trong năm

Số tiền còn được 
cấp bù lãi suất 

trong nămCho vay Thu nợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)-(7)-(8)

1.

2.

T ổng số

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(kỷ, ghi rõ họ tên)

ngày ... tháng ... năm. 
Tổng giám đốc

(Kỷ tên, đóng dấu)
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NGÂN HÀNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY DO 
THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP

Quý..... /....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 114 /2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính) ^

______________________________________________________________________________________ Đơn vị: đông

Phụ lục 02/BC

Tên chi nhánh Dư nơ đầu 
quý

Phát sinh trong quý
Dư nợ cuối

q u ý

Số tiền tạm cấp bù lãi 
suất trong quý

Sổ tiền cấp bù lãi suất 
phát sinh trong quỷ

Sổ tiền cấp bù lãi suất bị thu hồi trong 
quý

Cho vay Thu nợ Số tiền Lý do thu hồi

1 .

2.

Tổng số

Người lập biểu
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(kỷ, ghi rõ họ tên)

,  n g à y  . . .  t h á n g  . . .  n ă m .  

Tong giám đốc
(Kỷ tên, đóng dấu)



NGÂN HÀNG..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY DO 
THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CÁP TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP

Năm....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 114 /2014/TT-BTC ngày 2 0 /8 /  2014 của Bộ Tài chính) ^

___________________________________________________________________________ Đơn vị: đông

Phụ lục 03/BC

Tên chi nhánh Dư nơ 
đầu năm

Phát sinh trong năm
Dư nơ cuối 

năm
Số tiền tạm cấp bù lãi 

suất trong năm
Số tiền cấp bù lãi suất 
phát sinh trong năm

Số tiền cấp bù lãi suất bị thu hồi trong 
năm

Cho vay Thu nợ Số tiền Lý do thu hồi

1.
2.

Tổng số

..... , ngày ... tháng ... năm.
Người lập biểu Kiểm soát Tổng giám đốc

(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dâu)
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